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La plaça Sant Jaume va acollir el 7 de juny una manifestació contra el racisme. Foto: Mar Vila/ACN

Una xacra que no se’n va
» Més de la meitat dels casos de discriminació del 2019 a Barcelona van ser per racisme o LGTBI-fòbia
» “El racisme està molt arrelat, és un problema estructural de la societat”, afirmen des de SOS Racisme
Albert Ribas
BARCELONA
Els casos de discriminació que es
van viure a Barcelona durant el
2019 porten el segell del racisme
i l’LGTBI-fòbia. Aquesta és la principal conclusió que es pot extreure de l’informe de l’Observatori de
les Discriminacions a la ciutat que
fa referència a l’any passat i que es
va publicar a finals de maig.
Així doncs, tal com es pot
apreciar a l’informe, es van registrar un total de 411 casos de
discriminació al llarg del 2019,
una xifra molt superior als del
2018, quan la xifra va ser de
265. Cal apuntar que aquest augment es deu, en part, a la incorporació de més entitats que es dediquen a recollir casos.

D’aquests 411, el 33% són per
racisme i un 25% per LGTBI-fòbia. És a dir, si se sumen, sobrepassen la meitat dels casos. A
banda, tots dos van augmentar
respecte del 2018, ja que les discriminacions racistes van passar
de 105 a 148 casos i les d’LGTBIfòbia de 61 a 114 casos. En el tercer lloc hi ha les discriminacions
patides per les persones discapacitades, que són l’11% total.
“RACISME ESTRUCTURAL”
La publicació de l’informe coincideix amb un moment on el debat
sobre el racisme és més present
que mai, tal com es va poder
comprovar el 7 de juny a la plaça
Sant Jaume, on unes 3.000 persones es van manifestar en memòria de George Floyd, mort el 25
de maig als Estats Units víctima de
la violència policial.

Alícia Rodríguez, coordinadora del Servei d’Atenció i Denúncia de SOS Racisme, afirma
que “el racisme està molt arrelat,
és un problema estructural i forma part de la visió sobre la qual
construïm la societat”. Rodríguez
posa d’exemple el cas dels cossos
de seguretat: “En els més de 25
anys de SOS Racisme, els cossos
de seguretat han liderat sempre els
casos de discriminacions racistes,
amb l’excepció d’aquests dos últims anys, que ho han estat els casos entre particulars”.
Des de l’Observatori Contra
l’Homofòbia, per la seva banda,
el seu coordinador tècnic, Cristian
Carrer, afirma que l’augment
dels casos de discriminació per
LGTBI-fòbia “és preocupant perquè gairebé es dupliquen”, però
al mateix temps també destaca
que “cada vegada hi ha més re-

cursos per denunciar aquestes situacions”. Sobre el debat de si ara
hi ha més casos o simplement és
que es denuncien més, Carrer
creu que “és difícil de dir”. Tot i
això, remarca que el nivell de tolerància de la societat ha millorat
respecte de dècades anteriors,
al mateix temps que insisteix
que hi ha molta feina pendent per
fer. “L’educació és essencial, i
això necessita temps, però també han de canviar coses, per
exemple al sistema judicial”, afirma. Per últim, destaca el nou protocol per combatre l’LGTBI-fòbia
que l’Ajuntament va aprovar a
mitjans de maig.
DISCRIMINACIONS PEL CATALÀ
Una de les discriminacions que
van experimentar un augment
més gran entre el 2018 i el 2019 va
ser la lingüística, que va passar de

7 a 45 casos, cosa que vol dir que
representa el 10% dels casos que
recull l’informe. Des de la Plataforma per la Llengua alerten de
l’augment de la “vulneració dels
drets lingüístics” que mostra l’informe i consideren que no són
“fets aïllats”. Al mateix temps afegeixen que hi ha “actituds hostils
a l’ús del català en serveis a la ciutadania, tant per part de privats
com públics”.
PER DISTRICTES
Un altre aspecte destacable de l’estudi és la divisió per districtes de
les discriminacions. Ciutat Vella se
situa al capdavant de la llista amb
un 19% dels casos, mentre que el
segon és l’Eixample (11,4%) i el tercer, a molt poca distància, SantsMontjuïc (10,9%). Tot i això, cal remarcar que en el 24% dels casos
no es va especificar el districte.
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Els semàfors

La lupa

La vella normalitat
per @ModernetdeMerda

CAP Gòtic Nou Ja!

La plataforma CAP Gòtic Nou Ja! s’ha
tornat a mobilitzar per reivindicar, un
cop més, una solució per a aquest equipament sanitari, que ha quedat petit des
de fa anys. Professionals i veïns fa
temps que demanen una solució.
pàgina 8

El confinament ha estat horrorós,
Bé, no hem arribat ni tan sols a la tura que faci el que bonament pugui a
però alguns discursos que l’han acom- fase 3 d’aquesta operació sortida i ja po- les xarxes socials.
panyat no han estat gaire millors. dem endevinar per on van els trets d’aHem estat així tota la vida i un virus no
Tot el bonisme al voltant del món que questa nova normalitat. Els trets van per ens canviarà. Mentre posem catifes verve, per exemple. Fa setmanes que es on han anat sempre. Els trets van a la melles a Tebas i ja intentem agendar parpregona aquest nou món anomenat cultura i a l’educació, que seran els úl- tits amb públic, prenem decisions en
‘nova normalitat’ i que l’únic que tims a incorporar-se a aquesta pre- l’àmbit educatiu amb una lentitud exasbusca és normalitzar, valperant. I mentre obrim les
gui la redundància, una
fronteres i airegem les botiPer davant de tot hi haurà sempre la
regressió en gairebé tots els
gues de souvenirs, som imàmbits de la nostra vida.
placables i freds amb un teixit
pela barata a la butxaca, el turista a la cultural a qui només li faltava
N’hi ha que han venut
el concepte –i fins i tot el
un retorn implacable i fred.
gandula i el hooligan a la graderia
virus– des d’un punt de
La nova normalitat és
vista enèrgicament optiuna carrossa que ja té aires
mista, i s’han escarrassat a pronosti- uada nova normalitat. La resta, parau- de carbassa abans de les dotze camcar un futur millor, amb una societat les i bones intencions.
panades. Més enllà d’actituds indivimés solidària, més madura, entregaPotser sí que hem canviat les prio- duals admirables, el país que tenim
da al benestar dels altres i amb una ritats, però no totes. Les que tenen a veu- avui és el mateix país que teníem al fellista de valors renovada i sana. As- re amb la cartera continuen intactes; per brer. Exactament el mateix. Amb les
seguraven que l’episodi pandèmic davant de tot hi haurà sempre la pela ba- seves virtuts i les seves misèries. I una
ens faria corregir moltes percepcions, rata a la butxaca, el turista a la gandu- d’aquestes misèries és el poc valor que,
i que en sortiríem havent après a dis- la i el hooligan a la graderia. L’educació com a societat, donem al que realment
cernir què és important i què no en pot esperar, ens l’haurem de mirar pot fer possible una nova normalitat:
aquesta vida.
molt bé abans de reactivar-la, i la cul- l’educació i la cultura.

Albert Batlle

El responsable de Prevenció i Seguretat
de l’Ajuntament ha admès que a Ciutat
Vella “hi ha un problema greu” en alguns carrers d’inseguretat i marginalitat. Batlle aposta per combinar les polítiques socials, de seguretat i d’habitatge.
pàgina 8

Barna Centre

L’associació de comerciants Barna Centre ha alertat que la situació del comerç
del Gòtic és molt delicada. Des de l’entitat consideren que cal un pla ambiciós
per transformar el centre de la ciutat i
avisen que si no es deteriorarà més.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@ymouled

Daniel J, gitano muerto en dependencias
policiales. Ilias T, marroquí asfixiado por 6 agentes de seguridad. Linchamientos a menores migrantes. Maltrato policial contra un
joven negro. Todo en unas semanas, en
un país donde nunca es momento
para salir a protestar contra el racismo.

@carlesferreira
La protecció dels tres
pilars de l’anomenat
“règim del 78", com era
previsible, en una sola setmana: negativa del Congrés a investigar el cas
Castor (establishment econòmic) i el rei
emèrit (monarquia), i silenci polític i
mediàtic sobre González/GAL (unitat
d’Espanya).
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@offxelia
Lo dels turistes ens crispa perquè vol dir tornar
a viure en una ciutat superada. El transport públic no té capacitat per a tanta gent, els serveis de
neteja no tenen la capacitat de fer
tant manteniment i qui no viu del turisme no té la capacitat econòmica per
conviure-hi.

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Víctor
Ferran i Lola Surribas
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@LuisaoMoratalla
A ver si me queda claro. El coronavirus es un
invento de Bill Gates
creado en Wuhan y soltado por Pablo
Iglesias en la manifestación del 8M
para controlar a la población mundial
mediante una vacuna fabricada con fetos abortados y nanobots que se activan con el 5G. ¿Es eso, no?
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Safata d’entrada
Les millors

perles

En la UCI

I si poséssim ordre?

per Maribel Estrada

per Jordi Lleal

a reobertura del bar Can Juli de Granollers era un moment molt
esperat per al client més fidel de l’establiment. Per ajudar el negoci a tirar endavant, l’home s’hi va presentar amb un bitllet de
100 euros per pagar totes les consumicions que no havia pogut fer
per culpa del confinament: 36 cerveses i 10 euros de propina.

L

qui no li ha passat que, sense voler, ha envaït un país?
Sona estrany, però és el que han fet uns soldats de l’exèrcit polonès amb un petit territori de la República Txeca,
on es van dedicar a prohibir l’accés de ciutadans locals. I tot, per
“un malentès”, segons les autoritats de Polònia.

A

n plena pandèmia, un home es va presentar molt adolorit a un
hospital de l’Índia dient que s’havia empassat uns auriculars.
Els metges, però, van descobrir que la realitat era una altra:
s’havia introduït un cable de 60 centímetres, el del carregador d’un
mòbil, pel penis. Ai, el confinament i les seves hores mortes...

E

nar a pescar al riu i trobar una escultura del segle XIV. És
el que li ha passat a un pescador aficionat que va anar a
provar sort al riu Sar al seu pas per Santiago de Compostel·la. No sabem si va trobar gaires peixos, però va descobrir
una marededeu d’aparença gòtica que podria ser molt valuosa.

A

exametasona: anoteu aquesta paraula. És el nom del primer
fàrmac que ha aconseguit reduir el risc de mortalitat en pacients greus de coronavirus, segons ha demostrat l’assaig clínic Recovery, que s’ha fet al Regne Unit amb més d’11.0000 malalts
infectats amb una evolució negativa de la Covid-19.

D
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de mobilitat que aparti el cotxe
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Alerten que moltes famílies
s’estan quedant sense res

5

“CAP Gòtic nou ja!”

Soy autónoma y tengo un centro de peluquería. Estoy viendo
que muchos negocios como el
mío no han abierto o están cerrando. En consecuencia, muchos empleados y autónomos se
están encontrando sin trabajo.
El IVA abusivo que pasó del 8 al
21% en el 2012, ahora con la
COVID-19 nos está matando.
El Gobierno ofrece algunas ayudas que no llegan a todos, pero
no pretendemos recibir ayudas,
exigimos mantener nuestros
trabajos y a nuestros empleados. ¿Qué es peor para este
país, bajar un IVA o pagar un
paro a miles de peluqueros?

Podríem pensar, ara que tenim temps de sobres, a endreçar les nostres ciutats i
pobles, en com millorar els
serveis, la neteja, el civisme i
tantes coses que trobem a faltar. Si ampliem la panoràmica, podríem pensar en Catalunya, com els partits podrien
posar-se a treballar per obtenir un país millor i, si són independentistes, com posarse d’acord per arribar a una
entesa i fer camí junts. Finalment, a Espanya, qui es veu
amb cor de posar-hi ordre?
Ara que s’ha posat de moda el
concepte “Deep State”, en català “Estat profund” i, si cal,
“Poder soterrat”, la feina és ingent, de proporcions siderals,
potser impossible, perquè la
condició necessària és que
qui pot fer-ho ho vulgui fer i
sembla que les coses no van
per aquí. En quaranta anys no
s’han canviat les estructures
franquistes, no diguem de-

manar perdó pels milers d’assassinats i tortures un cop
acabada la guerra, ni s’han retirat plaques, estàtues i noms
de carrers i places dedicades
a figures de la dictadura franquista. Amb un rei posat a dit
per la voluntat de Francisco
Franco, amb una corrupció
sistemàtica i endèmica que
continua vigent, amb un entramat de l’Administració de
l’Estat farcit de prebendes repartides per famílies provinents del franquisme. Madrid continua sent un enorme
forat negre que xucla tot el poder econòmic i polític.
Podem fer la semblança
amb el càstig de Sísif a l’infern,
que havia de pujar una enorme pedra pel vessant costerut
d’una muntanya i, abans d’arribar al cim, la pedra rodolava muntanya avall i tornemhi! Així pot ser la feina de posar ordre i endreçar Espanya,
des de fa centenars d’anys.

Línia Ciutat Vella no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#RacismeACatalunya

@aramateix: L’evidència de viure en una
societat racista: Premià, Mossos i temporers.
O busquem noves vies per construir una
societat antiracista o passarem molta por.

#GonzálezIElsGAL

@perealvaro: Vaja, que resulta que Felipe González era el Mister X dels GAL,
mare meua quina sorpresa. Això ho canvia tot.

#TornenElsTuristes

@aidyl62: Això dels empleats de l’hotel
de Mallorca aplaudint els turistes alemanys també us ha fet vergonyeta aliena o
soc jo que estic rareta?
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Perfil | Alcaldessa per damunt de tot

Juny 2020

Núria Marín s’autodefineix com a “ciutadana i alcaldessa de l'Hospitalet” i només després
d’això afegeix que ara treballa pel municipalisme com a presidenta de la Diputació de Barcelona. Cada cop amb més pes dins del PSC, tothom es pregunta fins on està disposada a aspirar.

Foto: Eduardo Corria

“Mobilitzarem 1.000
milions contra la crisi,
digui el que digui ERC”
Núria Marín / Presidenta de la Diputació de Barcelona
Recuperant la normalitat per una estona, Núria Marín ens rep presencialment al seu
despatx de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Avui no parlarem de la seva ciutat, sinó de
la Diputació de Barcelona, que lidera des de fa un any. I ho farem sense mascareta,
amb la finestra oberta i amb poc temps. La seva agenda treu més fum que mai.

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET
viat farà un any que és presidenta de la Diputació.
Qui li havia de dir que el primer aniversari el celebraria enmig
d’una pandèmia global i d’una crisi sense precedents...
Sí, la veritat és que ningú s’ho hauria imaginat. Jo, innocent, pensava
que aquest mandat, després d’un
ampli suport de la ciutadania de
l’Hospitalet i amb la presidència
de la Diputació, seria molt tranquil
i podríem culminar molts projectes
i ajudar a impulsar l’economia de la
demarcació. Però de cop i volta tot
es va truncar i hem hagut de fer
aquest parèntesi traumàtic per a tothom. Ara ens toca estar al costat
dels ajuntaments perquè puguin tirar endavant.

A

La mesura més ambiciosa que ha
impulsat des de la Diputació és la
mobilització de 1.000 milions
d’euros durant aquest i els pròxims
tres anys, amb un primer pla de
xoc de 100 milions que ja s’està començant a aplicar.
Sí. Aquests primers 100 milions arribaran als ajuntaments d’aquí a finals
d’any i els 900 restants els anirem
gestionant fins al final del mandat.
Crec que som de les poques administracions que ja hem aterrat aquesta ajuda. Faig una crida perquè altres
també ho facin.
El principal partit de l’oposició a la
Diputació, ERC, diu que dels 1.000
milions d’euros anunciats, 900
són programes que la Diputació
executa des de fa anys.
Crec que és una visió errònia. Ells han
format part del govern fins fa poc i
saben perfectament que no estan
dient la veritat. Mobilitzarem 1.000
milions, digui el que digui ERC.
ERC també assegura que del pla
de xoc de 100 milions només el su-

port a l’Educació, la Cultura i l’Esport són ajuts nous.
No és veritat. Són 100 milions extraordinaris que s’han posat en
aquest pla de xoc. S’afegeixen a tot
el que ja es feia de manera ordinària.
I no només els anunciem, sinó que
efectivament arribaran als municipis.
I els diners dels superàvits municipals es podran acabar gastant en
polítiques contra la crisi? Finalment ho permetrà l’Estat?
Tinc la intuïció que aquesta qüestió
està encarrilada i va pel bon camí.
S’ha arribat a parlar d’una “rebel·lió municipal” si això no s’acaba permetent.
És que estem reclamant el que és
nostre. Són estalvis que el PP va impedir que es poguessin reenviar de
nou a les ciutats. Fa temps que ho reclamem i ara ja és imprescindible.
Vostè ha valorat positivament en
més d’una ocasió la gestió de la crisi per part del govern espanyol,
però ha estat crítica amb la Generalitat, per exemple amb les
residències. Aplica el mateix grau
d’exigència en els dos casos?
Rotundament sí. Jo defenso els ciutadans de la meva ciutat i de la
meva demarcació davant de qui sigui si penso que les coses no es fan
bé. En el cas de les residències hi
havia una dificultat evident i no era
fàcil, i així ho vaig reconèixer. Però
calia governar un problema que
no s’estava governant. Per això
vaig alçar la veu en defensa de la
nostra gent gran.
L’alcalde de Sant Andreu de la
Barca i diputat de Salut Pública i
Consum a la Diputació, Enric Llorca, va arribar a declarar la consellera Alba Vergés persona non
grataal seu municipi per la gestió
de la crisi sanitària.
Ell va actuar com a alcalde, en cap
moment com a diputat. En aquests
casos, doncs, jo respecto totes les
decisions.

Creu que va ser un error, en tot cas?
Jo l’únic que puc dir és que un nomenament així no l’he fet mai. No és
el meu estil. Crec que no és la forma
de tractar les institucions. Criticar i alçar la veu quan cal sí, però amb el
màxim de respecte.
Com van fer, per exemple, molts alcaldes i alcaldesses socialistes en el
cas de les regions sanitàries.
És que no tenia cap sentit en el cas
metropolità. Això només ho poden
fer persones que desconeixen la realitat laboral, educativa i d’oci metropolitana. No s’entenia que alguns
veïns de l’Hospitalet no poguessin travessar el carrer per anar a comprar el
pa o agafar el metro, perquè l’altra
banda ja era regió de Barcelona. Tots
ens equivoquem i almenys en aquest
cas ho van resoldre de seguida.
Tornant a la Diputació, vostè diu
que s’ha fet una gran feina en la
compra de mascaretes i altres materials de protecció. Això demostra que l’inicial comandament únic
estatal per la compra d’EPIs no va
funcionar bé i al final la descentralització ha sigut més eficient?
Nosaltres no vam tenir cap problema
per poder comprar des del primer dia.
La Generalitat també podia comprar.
A la Diputació vam trobar l’escletxa
per fer-ho i la vam aprofitar. Ningú va
dir a ningú que no podia comprar.
Fins i tot alguns ajuntaments van fer
les seves pròpies compres.

han perdut la feina. No hem de repetir
els errors que vam cometre el 2008.
De totes maneres, jo crec que en
aquesta crisi, que ha baixat de cop, la
remuntada també serà més ràpida
que en l’anterior. I si tots hi avoquem recursos per afavorir-ho, segur
que ho accelerarem.
Vostè que sempre s’ha mostrat
molt prudent pel que fa al canvi de
fases, creu que potser ara s’ha anat
massa ràpid en la desescalada?
No, jo crec que les dades sanitàries
han anat compassades amb els canvis de fase. Comparteixo que no
ens podíem passar de prudència ni
tampoc posar en perill el que havíem aconseguit fins ara, perquè ha
costat molt.
Li poso un cas concret: la reobertura de les escoles, amb els mestres totalment en contra.
Bé, aquest és un cas a part que donaria per parlar-ne molt. Diuen que
les escoles estan obertes, però estan
buides. Amb això ja li dic tot.

Ara el problema ja no és la compra
de material sanitari, sinó l’atur
disparat, els milers d’ERTOs, la
demanda brutal d’aliments...
Malauradament, això nosaltres ja
ho vam viure durant la crisi anterior.
Gent de classe mitjana que, de cop
i volta, havia d’anar als serveis socials.

Totes aquestes qüestions delicades (residències, escoles...) les ha
hagut d’afrontar ERC des dels departaments que lidera a la Generalitat. Han mantingut una bona
relació amb els republicans?
Com a presidenta de la Diputació,
amb les formacions polítiques no hi
tinc ni hi deixo de tenir cap relació. Jo
parlo amb responsables institucionals, tinguin el carnet de partit que
tinguin. M’és indiferent. Intento entendre’m i col·laborar amb tothom.

Els 1.000 milions han de servir
també per ajudar aquesta gent?
Evidentment. Nosaltres tenim dos objectius: que cap persona quedi marginada i reactivar l’economia, ajudant
els empresaris i els treballadors que

Li preguntava perquè vostè va
arribar a la presidència de la Diputació amb un pacte amb JxCat
que va enfurismar ERC. Està funcionant bé aquest pacte?
Sí, és clar.

Van ser uns primers mesos de
mandat complicats a nivell polític.
Jo estic contenta de ser la presidenta de la Diputació. I ara sobretot me
n’alegro perquè, davant aquesta crisi, hem pogut adreçar, redirigir i enfocar bé la institució cap a les necessitats de la ciutadania. I de portes
endins, la crisi ha fet unir encara més
les relacions polítiques en el si del govern i crec que també amb la resta
de forces de l’oposició. Comencem
a remar tots en la mateixa direcció.
Ara que ha fet el salt més enllà de
l’Hospitalet, podria aspirar a més
o, Diputació a banda, prefereix seguir-se dedicant a la seva ciutat?
La meva prioritat continua sent la
meva ciutat: els projectes que hem
d’intentar que, malgrat aquesta crisi, tirin endavant. Jo els vull seguir liderant. La presidència de la Diputació és complementària.
Queda escrit.
[Somriu]. Bé, això no serà per a tota
la vida. Estic parlant d’aquest mandat.
I més endavant?
Prou feina tinc ara per pensar en el
que vindrà més endavant.

L’ESCORCOLL POLICIAL
AL CONSELL ESPORTIU
4Aquesta entrevista es va
fer dimarts 9 de juny. L’endemà saltava la notícia de
l’escorcoll policial al Consell
Esportiu de l’Hospitalet, amb
la detenció del director esportiu de l’entitat i dos regidors socialistes. Dies després Núria Marín va dir que
actuaria amb“absoluta transparència”per“aclarir els fets”.
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L’Ajuntament està estudiant la possibilitat de traslladar el Centre de Coordinació d’Emergències de la seva seu actual, al carrer Lleida, a l’antiga seu del Consell Comarcal del Barcelonès, al carrer de les Tàpies. L’edifici és a tocar de la comissaria dels Mossos d’Esquadra.

Batlle:“Tenim un problema greu
en alguns carrers de Ciutat Vella”
» Diu que fan falta més polítiques socials, urbanístiques i d’habitatge
i Acció Raval avisa que el problema de la droga s’ha traslladat al carrer
INSEGURETAT4El tinent d’alcalde de Prevenció i Seguretat,
Albert Batlle, va admetre el
passat 17 de juny que en alguns
punts del districte la situació social i d’inseguretat és preocupant. “Hi ha carrers de Ciutat
Vella on tenim un problema, i
un problema greu”, va afirmar
Batlle durant la seva compareixença a la Comissió de Presidència, feta a petició de Junts
per Catalunya.
Al llarg de la seva intervenció,
Batlle va deixar clar que “no hi ha
miracles” per solucionar la situació i va remarcar que fan falta “actuacions de fons en polítiques socials, d’urbanisme i habitatge”. En paral·lel, va explicar
que el dia abans s’havia reunit
amb el fiscal en cap de Catalunya, Francisco Bañeres, a qui va
instar a fer una visita conjunta
pels carrers del districte per
veure i parlar de les “problemàtiques socials”. De fet, cal recor-

La Festa Major del Casc Antic,
adaptada al coronavirus

CELEBRACIÓ4El Casc Antic
celebrarà una edició diferent de
la seva Festa Major entre els
dies 24 i 28 de juny. La celebració, condicionada pel coronavirus, inclourà diferents activitats pensades perquè des
dels balcons, terrats o portals
tothom la pugui gaudir.
Així doncs, la Coordinadora
de la Festa Major del Casc Antic
anima els veïns a decorar els seus
balcons i a fer-ho a partir de la
tria d’un dels següents colors:
groc, verd, blau o vermell. L’objectiu és que durant els cinc dies
de la festa els balcons llueixin
amb tota la seva esplendor.

El dia que concentrarà tots
els actes serà el diumenge 28 de
juny. La jornada arrencarà a les
10 del matí amb l’acte ‘Les pregoneres de Festa Major’, que
consistirà en tres recorreguts
pel barri durant els quals s’anirà pregonant el programa
d’activitats. Entre les 12 i les
dues del migdia serà el torn del
vermut musical al Casc Antic,
un acte que busca que els veïns
que són músics toquin o cantin
als balcons mentre la resta,
també des dels balcons, fa el
vermut. Per últim, a les nou de
la nit començarà el sopar de
germanor als balcons.

Batlle, durant una compareixença. Foto: Blanca Blay/ACN

dar que a mitjans de febrer el
responsable de Prevenció i Seguretat del consistori va afirmar que el problema dels narcopisos estava “enquistat”.
Per la seva banda, des d’Acció Raval tornen a remarcar la
importància de resoldre els problemes de l’habitatge al barri

com a pas fonamental per acabar
amb els narcopisos i d’apostar
per unes polítiques socials ambicioses. A banda, des de l’entitat ja alertaven fa unes setmanes
que el problema amb les drogues
s’ha traslladat ara als carrers i
que la situació dels narcopisos és
millor que fa uns anys.

El Casc Antic no podrà celebrar la Festa Major amb normalitat. Foto: Ajuntament

“CAP Gòtic nou ja!”

Una de les protestes fetes a Sant Jaume. Foto: Twitter (@CAPGoticNouJa)

SANITAT4Els professionals del
Centre d’Atenció Primària (CAP)
del Gòtic no poden més i exigeixen una solució a la manca d’espai de l’equipamnet que, asseguren, els impedeix fer bé la seva feina. El CAP es va inaugurar l’any
2000 i està ubicat a la planta baixa d’un edifici de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació, al passatge de la Pau.
La seva reivindicació ve de
molt lluny però aquest mes de
juny han decidit fer un pas més.

Des de la plataforma ‘CAP Gòtic
Nou Ja!’, integrada per personal
mèdic i veïns que en són usuaris,
han avisat que no descarten tancar el CAP a partir del 22 de juny
si no tenen una solució provisional sobre el nou espai que reclamen. Des de la plataforma asseguren que “hi ha espais públics
buits i disponibles per estudiar-hi
la ubicació del nou CAP”. Concretament, parlen l’antiga Foneria de Canons, l’edifici adjacent a
Correus i la comissaria de la Po-

licia Nacional de Via Laietana. El
primer és propietat de la Generalitat i els altres dos de l’Estat.

CONCENTRACIONS
Per fer visible la seva protesta,
‘Cap Gòtic Nou Ja!’ va convocar
tres concentracions seguides els
dies 16, 17 i 18 de juny –amb un
centenar de persones cada dia–
a la plaça Sant Jaume, on els
manifestants van reclamar el
nou CAP amb diferents consignes i pancartes.
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COVIDTools, intel·ligència artificial al servei
del pacient de COVID-19
La primera plataforma informàtica que vincula sinergies entre proves genètiques i de diagnòstic
per la imatge per obtenir una major precisió mèdica en afectats per coronavirus
Intel·ligència artificial i medicina unides per millorar el tractament del coronavirus. Aquest és l’objectiu d’un equip
de metges i enginyers del grup biomèdic Cetir Ascires,
responsables de desenvolupar la primera plataforma bioinformàtica orientada a la diagnosi i al control del SARSCoV-2. Una tecnologia que permet la detecció i el seguiment personalitzat dels casos més complexos, així com
una anticipació en la presa de decisions que pot resultar vital per al pacient.
Aquest sistema, anomenat COVIDTools, utilitza algoritmes per traduir en dades quantificables les imatges
clíniques obtingudes d’anàlisis genètiques i proves com
les radiografies, les ressonàncies magnètiques i el TC de
tòrax. Gràcies a l’aplicació específica d’aquesta tècnica,
coneguda com a “radiòmica”, els metges podran comptar amb informació molt més detallada dels afectats per
coronavirus, cosa que facilita tant el diagnòstic inicial com
l’elecció del tractament més eficaç.

SARS-CoV-2 de qualsevol altra pneumònia vírica o
bacteriana. Així, des d’un principi, sabrem amb claredat
que estem davant d’un pacient amb coronavirus i podrem enfocar, amb la màxima precisió i celeritat, el seu
tractament”, afirma José Manuel Santabárbara, enginyer
coordinador del projecte.
COVIDTools també ofereix un primer pronòstic del
pacient a partir de les dades obtingudes, de manera que

“Els algoritmes d’aquesta tecnologia poden
calcular les possibles seqüeles respiratòries,
neurològiques o cardiopulmonars en
els afectats per coronavirus”
“Aquesta plataforma ens permetrà detectar casos
complexos des d’un primer moment. Per exemple,
ens ajudarà a diferenciar una pneumònia causada per

Especialista processant la imatge de pulmó d’un pacient amb COVID-19

els metges compten amb una gran quantitat d’informació
preliminar per interpretar el resultat de, per exemple, una
placa toràcica. En paraules de Vicente Belloch, director
científic i R+D+I de l’Àrea d’Imatge d’Ascires: “Cada vegada
es posa més en relleu la importància d’identificar els pacients de COVID-19 que generaran una resposta inflamatòria i/o trombòtica i una pneumònia vírica que desemboqui en una síndrome de distrès respiratori, ja que
aquest grup de persones tenen una alta mortalitat”. L’expert destaca com “identificant a aquests pacients podrem
posar un tractament antiviral i antiinflamatori, per tractar d’evitar que ingressin a l’UCI i ventilin mecànicament”.
SEGUIMENT DE LES SEQÜELES PROVOCADES
PEL CORONAVIRUS
A mesura que augmenta el nombre de pacients que superen el coronavirus, els especialistes han advertit l’aparició de seqüeles, algunes amb un possible impacte significatiu en el cor, l’aparell respiratori, el cervell o el fetge. L’equip responsable de COVIDTools també ha abordat l’etapa posthospitalària, de manera que la plataforma és capaç de realitzar un seguiment evolutiu de les possibles seqüeles del pacient amb COVID-19. “Comptar amb
aquestes dades ens ajuda a planificar la medicina personalitzada que ha d’acompanyar el pacient després de
l’alta mèdica, per controlar amb exactitud la seva evolució
i per protegir la seva qualitat de vida”, conclou Belloch.
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Un problema que no minva
L’últim recompte de la Fundació Arrels xifra en 1.239 les persones que dormen al carrer
POBRESA/ Cada any, pels volts del mes de
maig, voluntaris de la Fundació Arrels recorren els carrers de la ciutat per tal de saber
amb certesa quantes persones dormen al
carrer als diferents barris. En aquest 2020, en
plena pandèmia, les darreres xifres publicades per l’entitat parlen de 1.239 casos.
Des d’Arrels expliquen que aquesta
xifra és “similar a la de l’any passat”, tot i que
el que ha canviat radicalment és el context;
de fet, a causa del coronavirus, l’Ajuntament va habilitar més de 600 places d’emergència (un remei temporal, segons la
fundació) per poder oferir un sostre a gairebé la meitat d’aquestes persones, tot i
que la problemàtica està lluny de millorar
ni de tenir una solució.
De fet, dies després de fer aquest recompte, Arrels es feia preguntes com “quantes persones viuen als carrers de Barcelona
en el context d’estat d’alarma per la Covid19?”, “quantes persones sense llar no s’han
pogut confinar als recursos d’emergència
públics que s’han habilitat?” o “el fet que
hagin tancat menjadors socials i serveis de
dutxa i que n’hagin obert altres ha provocat
que les persones que viuen al carrer s’ubiquin d’una manera diferent?”.
Ells mateixos, d’alguna manera, es responen assegurant que el recompte és
només “la punta de l’iceberg de tota una realitat d’exclusió a la ciutat” i asseguren que
l’estat d’alarma ha servit per confirmar una
intuïció que tenien: no només ha servit per
fer-les encara més visibles (perquè els carrers, especialment durant els mesos de març
i abril, estaven buits com no havia passat
mai) “sinó que descobreix que altres perso-

Dos homenatges per a la centenària
lluitadora antifranquista Maria Salvo
RECONEIXEMENT/ Parlar de Maria Salvo significa fer-ho
d’una lluitadora antifranquista i d’una dona compromesa i supervivent. La sabadellenca (però establerta a la ciutat des de fa anys) va complir 100 anys el passat 27 de maig
i en els dies posteriors va rebre dos homenatges per haver arribat a aquesta xifra.
L’Ajuntament i l’Ateneu Memòria Popular van voler recordar la seva importància i els seus anys d’activisme. Per
culpa de la situació del coronavirus, aquest reconeixement
del dia del seu aniversari va haver de fer-se per videoconferència. L’acte va incloure també una xerrada amb el catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, Ricard Vinyes, i el periodista de Crític Sergi Picazo,
que van reflexionar sobre la figura de Salvo i d’altres dones que també van lluitar durant la dictadura.
Aquest institucional, però, no va ser l’únic homenatge que va rebre Salvo. L’endemà, i també per via telemàtica,
l’Associació Catalana d’ex presos polítics del franquisme
va voler recordar la seva importància i durant la seva intervenció, el president de l’entitat, Carles Vallejo, va dirli que és “un referent”. En aquest segon acte també van
participar la catedràtica, filòloga i política Eulàlia Vintró,
el sociòleg Domènec Martínez i l’estudiant i representant
de Confluència Jove Anna Winkelmann.

nes que tenien un sostre han vist com els
seus fils s’han trencat”.
79% DE CASOS EN QUATRE DISTRICTES
Si la mirada s’acota, hi ha una dada molt significativa: el 79% d’aquestes persones es
concentren en quatre districtes: Ciutat Vella,
Sants-Montjuïc, l’Eixample i Sant Martí. Ciutat Vella es manté com el districte que acull
més persones vivint al carrer, però el nombre de persones ha disminuït respecte de
l’any passat. A l’Eixample també han trobat

Ciutat Vella, l'Eixample,
Sants-Montjuïc
i Sant Martí acullen
el 79% dels casos
menys persones que anys anteriors. A SantsMontjuïc i Sant Martí, el percentatge de persones vivint al carrer ha incrementat i ara
acullen el 20% i 18%, respectivament, de les
persones que viuen al ras.
“REPENSAR EL MODEL”
Per això, Arrels insta les institucions a repensar el model, amb tres grans propostes:
que l’habitatge s’abordi amb una perspectiva que vagi més enllà dels recursos d’emergència temporals, que els recursos
s’adaptin a les persones (i no a l’inrevés) i
anar més enllà de centres i albergs i fer treball conjunt amb totes les administracions.

Controlaran les obres
de Sant Andreu Comtal
MOBILITAT/ A finals del mes passat es va conèixer l’adjudicació de les obres per construir la nova estació de tren
de Sant Andreu Comtal, una de les grans reivindicacions
de les entitats veïnals des de fa molts anys. La nova estació
tindrà un cost de 6,3 milions d’euros i farà que s’urbanitzi també tot l’entorn del nou edifici.
Està previst que la construcció duri 11 mesos (la data
d’inici encara no està fixada), però des de l’Associació de
Veïns de Sant Andreu de Palomar ja han avisat que tenen
previst crear una comissió de seguiment per controlar que
els terminis es compleixin.
El seu president, Santi Serra, va explicar a Betevé que
el canvi d’estació és “una notícia positiva” però que de totes maneres volen estar a sobre del procés de construcció “perquè si les coses es fan a la seva manera (referintse a Adif) no funcionen prou bé“.
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La Plataforma Gestió Ciutadana vol
“prioritzar el que és imprescindible”
ASSOCIACIONISME/ “Arran de
l’emergència sanitària i socioeconòmica de la Covid-19 i les conseqüents mesures de confinament,
hem vist com a l’hora de destriar
entre allò imprescindible i allò
prescindible han de prevaldre les
necessitats i condicionals vitals
que sostenen i reprodueixen la
vida”. D’aquesta manera es podria
resumir els continguts que es van
abordar durant la darrera assemblea virtual de la Plataforma de
Gestió Ciutadana (PGC).
Les 31 associacions i entitats
que constitueixen la Plataforma
(entre les quals hi ha la Coordinadora Entitats de Poblenou, el Bidó
de Nou Barris, la Plataforma El
Borsí per al Barri i el Secretariat
d’entitats de Sants, Hostafrancs i
la Bordeta, entre altres) van aprovar un document de quatre punts
que recull les reflexions de la trobada i que vol “valorar la tasca
que desenvolupem als nostres
llocs i espais a primera línia, amb
vocació comunitària, per esdevenir infraestructures al servei de la
població”.
El primer d’aquests aborda
l’impacte de la pandèmia i intenta
fer un diagnòstic de la crisi que
se’n derivarà. Les entitats creuen
que en aquests moments “cal
posar per sobre de tot les necessitats i condicionals vitals que sostenen i reprodueixen la vida”,
“potenciar una nova economia
social i solidària” i “reforçar les iniciatives de solidaritat i suport
mutu”, com és el cas de les xarxes
que es van crear setmanes enrere
als diferents barris.

La PGC incideix també en les
necessitats de la gestió ciutadana.
En aquest àmbit, diuen que entenen la cultura com “un dret i una
funció essencial bàsica a preservar i garantir” i reclamen “reconèixer la tasca dels projectes de
proximitat”. Aquestes iniciatives,
segons la PGC, “són arrelats i els
adequats a allò que necessiten les
persones i els seus entorns”.
En el tercer punt del document, les entitats fan una sèrie de
peticions concretes a l’Ajuntament, com són “el compromís de
garantir el model de gestió ciuta-

Les entitats volen
reconeixement
per als projectes
de proximitat

CONTAMINACIÓ/ A finals del mes
passat, l’Assemblea de Vallcarca va
publicar un comunicat lamentant que la decisió de l’Ajuntament
de restringir el trànsit de vehicles
privats durant els caps de setmana en diferents punts de la ciutat
no s’apliqui també al seu barri.
De fet, el passat 29 de maig
van manifestar-se per reclamar
que aquest barri del districte de
Gràcia passi a formar part també
dels espais sense cotxes i motos
durant aquest mes. L’associació
considera que l’Ajuntament “oblida sistemàticament el barri”, però
diu que malgrat estar-hi acostumats, no volen permetre que això
torni a passar.

Crit d’alerta per la
situació precària
del CAP del Gòtic
SALUT/ “L'epidèmia de la Covid19 i l’arribada de l'estiu han agreujat la situació. Manifesto, com a
president del Col·legi de Metges
de Barcelona, la meva preocupació per les condicions dels espais
del CAP Gòtic i del CAP Sant Joan,
que fan inviable l'assistència a
molt curt termini.” Així de contundent es mostrava, a finals del
mes passat, Jaume Padrós en una
piulada al seu perfil personal de
Twitter.
Des de fa anys, sanitaris i veïns
han denunciat que estan desbordats i que la situació actual,
amb les restriccions pel coronavirus, és límit. Reclamen un trasllat
urgent a instal·lacions més grans.

dana”, que els projectes de proximitat siguin considerats per les
institucions en la creació de solucions per als barris, garantir la viabilitat de la PGC i “adquirir un
compromís amb la cultura basat
en la lògica público-cooperativacomunitària, de base”.
Per últim, la PGC considera bàsica la necessitat de cooperar entre
els diferents agents socials. En
aquest sentit, diuen que cal treballar de forma conjunta per ser capaços “d’articular i ampliar un espai
comú en què expressem conjuntament les necessitats compartides i
les reivindicacions transversals”.

Demanen que el Pacte per Barcelona
inclogui més entitats socials
SOCIETAT/ El Consell d’Associacions de
Barcelona, Lafede.cat-Organitzacions per
a la justícia global i la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona
(FAVB) han valorat positivament la posada
en marxa del Pacte per Barcelona (els tràmits del qual van arrencar el mes d’abril,
amb la constitució de la mesa, i que hauria de formalitzar-se el mes que ve), tot i
que han sol·licitat una major presència de
les entitats socials en la seva elaboració.
En un comunicat conjunt publicat el
mes passat, les entitats van mostrar-se satisfetes per l’acord de les forces polítiques
que permetrà sumar esforços per a la reconstrucció i la lluita contra la crisi postcoronavirus que ja comença a veure’s,
però van apuntar també que veuen ne-

Vallcarca vol que es
limiti el trànsit els
caps de setmana

cessària la creació “d’un espai de treball
transversal que sigui àgil i col·laboratiu
per treballar en la defensa dels drets bàsics de les persones”.
Les entitats consideren que malgrat
que actualment hi ha una cinquantena
d’organitzacions que treballen en la confecció del Pacte per Barcelona, hi ha una
àmplia representació de l’àmbit econòmic
i de la mateixa administració i troben a faltar-hi “organitzacions de la ciutat que treballen aspectes de salut, mediambientals
i socials que ajudarien a trobar solucions”.
En aquest sentit, volen que s’hi puguin incorporar altres entitats significatives que
treballen a la ciutat, com a mínim les entitats membres del Consell de Ciutat que hi
estiguin disposades.

Nou espai a
La Veïnal TV amb la
memòria dels barris
PATRIMONI/ “Història de la Bordeta”, “Sóc de Canyelles”, “La peli
del Raval” i “El barri s’ha de defensar”. Aquestes són algunes de
les peces, centrades en barris de
la ciutat, que ja es poden veure en
el nou espai de La Veïnal TV.
Aquesta televisió comunitària
ha aprofitat el confinament provocat per la pandèmia del coronavirus per accelerar el seu desplegament. Després que durant
el mes de març el projecte es posés en marxa amb una versió
beta, en els mesos posteriors ha
anat prenent molta més entitat,
ordenant els continguts en seccions com Art i cultura i Curtmetratge social, entre altres.
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La Fundació Barcelona Comerç ha alertat que l’afluència de clients al comerç local ha
caigut entre un 10 i un 30%, segons la zona de la ciutat. L’entitat diu que més d’un
3% de les botigues de la ciutat han tancat però que la xifra pot créixer fins al 15%.

El comerç del Gòtic s’ofega
» La desaparició del turisme fa estralls entre el comerç en un barri que depèn molt d’aquest sector
» El tall de la Vila Laietana dels caps de setmana fa empitjorar més la situació, segons els comerciants
Albert Ribas
EL GÒTIC

“La xifra de comerços tancats va
creixent”. Aquestes paraules les
pronuncia Isabel Rodríguez, de
l’associació de comerciants Barna Centre, del Gòtic. I és que el comerç d’aquest barri passa per
un moment delicat. La pandèmia
ha deixat Barcelona sense turisme i això, en un lloc de les seves
característiques, pot arribar a
ser demolidor.
Fa pocs dies des de Barna
Centre parlaven d’una trentena de
negocis tancats però Rodríguez ja
situa la xifra al voltant dels quaranta. “El més inquietant, però, és
que la represa, a diferència d’altres
llocs de la ciutat, no arriba. Hi ha
moltes persianes abaixades”, afegeix. Els negocis que no tanquen,
diu, són els de souvenirs o, en el
cas dels de carcasses de mòbils,
fins i tot n’obren.

En aquest escenari, des de
Barna Centre creuen que és urgent
la creació “d’un pla estratègic que
aposti pel centre, no només pel
Gòtic”. Si no, avisa Rodríguez, “el
centre encara es deteriorarà més”.

NOU ENTREBANC
Un altre tema que preocupa molt
als comerciants és el tall de la Via
Laietana que l’Ajuntament impulsa des de fa setmanes.
Pilar Subirà, propietària de
l’emblemàtica Cereria Subirà, situada a tocar de la Vila Laietana,
denuncia que el tall que es fa d’aquestes avingudes durant els
caps de setmana és “massa llarg”.
“Del dissabte al matí fins al diumenge al vespre no passa ni un
sol autobús”, lamenta. Això, més
la impossibilitat d’arribar en cotxe o taxi a la zona, fa que el comerç estigui patint molt. “Ciutat
Vella es nodreix de clients de
fora però ara ho tenen molt complicat per venir”, afegeix. A banda, també critica que es deixa

molta gent del barri “aïllada” i recorda que a Ciutat Vella “la població està molt envellida”.
La reforma de la Via Laietana
perquè deixi de ser una avinguda
on històricament hi ha hagut molt
de trànsit és compartida per gairebé tothom. “La Via Laietana és
una assignatura pendent i la seva
reforma no és fàcil”, apunta Ro-

Les persianes abaixades són la nova normalitat. Fotos: Twitter (@jordicoronas)

dríguez. Tot i això, deixa clar que
el tall actual s’ha fet de forma “improvisada i sense escoltar els comerciants”, al mateix temps que
critica el disseny de l’ampliació de
les voreres i el seu cost.
Per acabar, una altra veu crítica amb aquesta mesura arriba
del Mercat de Santa Caterina. Josep Balaguer, president dels ve-

nedors del mercat, lamenta que
amb el tall de trànsit “hi ha hagut
una caiguda de vendes important”.
“Els dissabtes al matí ve molta gent
d’altres barris i estan aconseguint
que no vinguin”, afirma. “La mesura ens afecta a nosaltres i a la resta del comerç. L’Ajuntament no
ens consulta i, si ho fa, no ens escolta”, conclou.

Esports
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Atletisme | La Cursa de la Mercè, diumenge 20 de setembre

En una xerrada virtual celebrada a finals del mes passat, el comissionat d’Esports David
Escudé va confirmar que la Cursa de la Mercè es disputarà el diumenge 20 de setembre.
“Fins i tot podríem tenir més participants que en altres edicions”, va explicar el socialista.

Temps de mercat: Barceloneta
i Barcelona perfilen plantilles
Pau Arriaga
LA BARCELONETA
L’estiu tot just comença i això significa que els equips s’han de
moure en el mercat per preparar
les plantilles del curs que ve.
L’Atlètic Barceloneta i el CN
Barcelona han aprofitat la situació d’excepcionalitat per començar a muntar els seus respectius puzzles per al curs que ve.
Els de la piscina de Sant Sebastià han hagut de cobrir la
baixa de Miki Linares (que deixa el waterpolo per dedicar-se a
la medicina) amb la incoporació
de Joao Pedro, l’encarregat de
posar el cadenat a la porteria amb
l’etern Dani López Pinedo, renovat fins el 2022. Filip Filipovic
també deixaria el CNAB, igual
que Albert Ponferrada i Roger
Tahull, que es queda al barri
per jugar al Barcelona. La resta
de la plantilla o bé ha renovat o
bé tenia contracte en vigor.
Pel que fa al CNB, a banda de

López Pinedo seguirà al CNAB dos cursos més. Foto: Instagram (@dlpinedo)

la incorporació de Tahull i de
l’australià Nathan Power, Toni
Esteller comptarà amb dos jugadors de la base, Abel Ramon i
Marc Valls. Les principals baixes
cenebistes de cara a la temporada que ve són Sergi Trilles i Alejandro Idarraga.
CANVIS EN LES COMPETICIONS
Mercat al marge, el trànsit entre
el mes passat i aquest ha servit
perquè les federacions (espa-

nyola i europea) anunciïn canvis
en la configuració que tindran les
seves competicions.
La Divisió d’Honor estarà
formada per dos grups de sis
equips cadascun (després que la
temporada 2019-20 s’hagi tancat
amb ascensos i sense descensos),
mentre que la Champions League, que començarà la segona
setmana del mes de novembre.
El CNAB ja té assegurada la seva
presència a la fase de grups.

El Barceloneta Futsal
renuncia al‘play-off’d’ascens

A principis d’aquest
mes, el Barceloneta Futsal comunicava a la Federació Espanyola de
Futbol (RFEF) la seva renúncia a
jugar el play-off d’ascens a Segona Divisió. El club, que està
centrat en la creació del projecte
del curs 2020-21, va prendre la
mateixa decisió que dos equips
més del seu grup de Segona B que
tindrien dret a jugar aquesta fase
durant el mes que ve: l’AE l’Hospitalet Bellsport i l’FS Manresa.
Si a finals d’abril el club anunciava la contractació d’Óscar Redondo, seguida durant el maig de

fitxatges de jugadors amb experiència a la categoria de bronze
del futbol sala estatal (Josep Paredes, Alejandro López, Rafita
Berlanga, Juanjo Caro i Rachid
Aarab), la directiva va posar fil a
l’agull per renovar alguns noms
que ja eren a la platilla.
Així, el capità Alex Bría, Xavi
Jaén, Maxi Kun Glauche, Yuya
Iwata, Gerard González, Marcos Gómez, Àlex Peramós i Abraham García seguiran vestint de
blanc el curs que ve. A totes
aquestes renovacions cal sumar
un fitxatge més, el d’Óscar Agustí (ex CCR Castelldefels).

El capità Alex Bría ha renovat. Foto: Instagram (@barcelonetafutsal)
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| The Last of Us Part II
Naughty Dog i Sony publiquen aquest mes de juny la segona entrega del
popular videojoc The Last of Us. Disponible per a Play Station 4.

Famosos

No t’ho perdis

“Inquieta, visceral, intensa i transcendent”. Amb
aquests adjectius s’autodefineix Clara Peya (Palafrugell, 1986), pianista i compositora formada
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), el Taller de Músics i, fins i tot, a un conservatori de Sant Petersburg. Peya ha publicat
vuit àlbums i és cofundadora de la companyia
de teatre, dansa i música en directe Les Impuxibles, juntament amb la seva germana Ariadna.
L’any passat va rebre el Premi Nacional de Cultura i el seu darrer treball, Estómac, va guanyar
el Premi Enderrock a millor disc. Tot i que el
confinament va aturar la seva gira, Peya va fer
un concert virtual en el marc de la iniciativa
#StreamingsSolidaris. Ara, amb la desescalada,
ha estat l’artista escollida per inaugurar un nou
festival: Sala Barcelona. Música al Castell de
Montjuïc (del 2 de juliol al 30 d’agost).

Orgull LGTBI virtual
El PRIDE Barcelona, la principal celebració de l’Orgull
LGTBI a Catalunya, no es podrà fer com s’havia planejat: el
passat 30 d’abril es va fer oficial la suspensió de les activitats programades. Tot i això, l’organització ha estat treballant des d’aleshores per crear un format virtual de la celebració, que tindrà lloc del 25 al 27 de juny. De moment,
encara no han transcendit gaires detalls de com serà
aquesta proposta telemàtica, però els organitzadors han
generat expectació: “Us assegurem més visibilitat, més
lluita i més celebració que mai”, han assegurat a Twitter.

Llibres

La fitxa

?

C L A R A

QUI ÉS

...

Ser pianista i compositora

ÉS FAMOSA PER

?

Ha tret 8 àlbums i és cofundadora de Les Impuxibles

Ha estat escollida per inaugurar un festival

QUÈ HA FET

Sala Barcelona és un nou cicle de concerts a Montjuïc

...

Contents de poder-la veure en directe

A LES XARXES

Teatre

P E Y A

I, en general, hi ha força expectació pel nou festival

Música

Pelis i sèries

Síndria esberlada
Bel Granya

Escenari virtual
Escenari Joan Brossa

De vent i ales
Txarango

The Great
Tony McNamara

Síndria esberlada és el tercer recull de poemes publicat per Bel Granya, escriptora i filòloga badalonina al capdavant de
l’Espai Betúlia Centre de la Paraula i de
les Lletres de Badalona. El llibre inclou
una cinquantena de poemes que s’allunyen de la poesia intranscendent i
aposten per un estil molt més subtil, intel·ligent i, alhora, humà.

L’Escenari Joan Brossa s’ha reinventat per
continuar oferint teatre al seu públic. A
través de l’Escenari Virtual, els espectadors podran gaudir de sessions de teatre en directe i gratuïtes via Zoom. Les primeres sessions seran el 21 i el 28 de juny
i presentaran El primer Brossa, un homenatge als primers textos dramàtics
que va escriure l’autor.

Els fans de Txarango tenen aquests dies
un sentiment agredolç. Si bé estan contents per la publicació de l’esperat quart
disc de la banda, De vent i ales, no poden
obviar que es tracta de l’últim àlbum: Txarango s’acomiadarà per sempre del públic l’any que ve. Sigui com sigui, encara els queden concerts per gaudir i cançons per escoltar, com A la deriva.

The Great és una comèdia satírica sobre
l’ascens al poder de Catalina la Gran, emperadriu de Rússia, en aquest cas interpretada per Elle Fanning. Aquesta sèrie
de 10 capítols creada per Tony McNamara
arriba a les nostres pantalles a través d’Starzplay, una de les plataformes més
noves però que ja compta amb una
bona oferta audiovisual.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Com serà la nova normalitat?
i

DIA A DIA

a temps que parlem de la nova normalitat, però ara per fi
comencem a conèixer-ne els detalls. El Consell de Ministres ha aprovat el reial decret que estableix com serà la
vida després de la fase 3, una vida que, segons els terminis
previstos pel govern espanyol, començarà el 21 de juny, coincidint amb la fi de l’estat d’alarma.
Una de les mesures que inclou aquest document és l’ús de
mascaretes. Com ja passa ara, aquest element de protecció
serà obligatori a la via pública sempre que no es pugui mantenir la distància personal, així com en espais tancats i al
transport públic. Qui incompleixi aquesta norma (que, en
principi, serà vigent fins que es trobi la vacuna o el tractament contra la Covid-19) rebrà una multa de 100 euros. Pel
que fa a la distància personal, haurà de ser d’un metre i mig, i
no de dos metres, com fins ara. Alhora, es continua insistint
en la importància de la higiene: rentar-se les mans molt sovint i desinfectar els diferents espais és vital.
Quant a la mobilitat, serà lliure arreu de l’Estat, caldrà portar
mascareta als diversos mitjans de transport i Aena haurà de fer
un control sanitari dels viatgers que arribin de l’estranger.

F

Les claus
MASCARETA
DISTÀNCIA
HIGIENE
MOBILITAT

Serà obligatòria en els mateixos supòsits que ara.
Incomplir aquesta norma suposarà una multa de 100 euros
Caldrà mantenir una distància interpersonal d’un
metre i mig, i no pas de dos metres, com fins ara
Rentar-se les mans molt sovint i desinfectar els diferents espais
continuaran sent accions clau en la lluita contra el coronavirus
Serà lliure, però caldrà portar mascareta als trajectes.
Aena controlarà els viatgers que arribin de fora
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